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 خاصين حول: رأي  يإطار مرجعي حول استطالع 

 في الضفة الغربية   مدى رضا املواطنين عن حوكمة قطاع األمن (1

النزاهة والشفافية واملساءلة في الخدمات املقدمة من قبل جهاز الشرطة الفلسطينية في الضفة   (2

 الغربية 

 خلفية

رأي عام وجها لوجه يركز على مدى رضا    ي" بتنفيذ استطالع نأما"ل النزاهة واملساءلة  جيقوم االئتالف من أ

في الخدمات املقدمة من قبل جهاز الشرطة  النزاهة والشفافية واملساءلة  ، و املواطنين عن حوكمة قطاع االمن

  ين االستطالع ينمان كان قد قام بتنفيذ هذأعلما ان ائتالف  .2022في الضفة الغربية فقط لعام الفلسطينية 

 .2020في بداية 

 ايير اختيار العينة:طريقة ومع

 .A.B.Cتحديد حجم العينة من الضفة الغربية تشمل ذكور واناث وموزعة على مناطق  .1

%  99بمستوى ثقة  ديد املعادلة الختيار عينة ممثلة للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربيةحت .2

  .%3±ونسبة خطأ 

 : ينمحاور االستطالع

 النزاهة:  .1

 الشفافية  .2

 املساءلة   .3

 املؤسسات األمنية. في إدارة 

لعام   نوفمبير / تشرين الثاني : شهر واحد من تاريخ توقيع العقد خالل شهر املدة الزمنية لتنفيذ االستطالع

2022. 

 استطالع الرأي: كل   املواصفات والشروط الواجب توفرها في 

 الفئة املستهدفة: عينة تمثيلية للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية.  •

 الخطأ بما يتناسب وحجم العينة تحديد نسبة •

مع مقارنات    CDمع تحليل كامل لها مصفوفة على  Excelتقديم نتائج وبيانات االستطالع ملف  •

 باستخدام االشكال البيانية مفتوحة. 
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ذكور/ اناث، املنطقة النتائج يجب ان تركز على الفروقات باالعتماد على النوع االجتماعي ) •

 ، ومستويات التعليم  ...الخ "املؤشران الديمغرافية"( الجغرافية، الفئات العمرية

 ان يتضمن التقرير املقارنة مع نتائج العام املاض ي.  •

  ف)مل  العربية واالنجليزية.باللغتين  التقرير التحليليأن تقوم الشركة/ املؤسسة املنفذة بتقديم  •

(world 

 الرأي:   يواملالي الستطالعالشروط واملواصفات الواجب توفرها في العرض الفني 

لكٍل منهما، وفق   رف املختومظبالو رض الفني عالبصورة منفصلة عن أن يقدم العرض املالي  -

   املواعيد املقررة في إعالن العطاء.

 على املؤسسة املتقدمة أن تكون مسجلة قانونيا ولها ملف ضريبي. -

للعمل وآليات اختيار العينة   الزمنيأن يحوي العرض الفني منهجية العمل املقترحة والجدول  -

 وحجمها )باللغتين العربية واالنجليزية( . 

 تقدم األسعار بالدوالر األمريكي شاملة قيمة الضريبة املضافة.  -

أرفاق امللف التعريفي للشركة/ املؤسسة على ان تشمل نماذج ألعمال الشركة/ املؤسسة التي تم   -

 ي العام فقط(.إنجازها سابقا )في مجال استطالعات الرأ 

 إرفاق السير الذاتية لفريق العمل.  -

 ارفاق صورة عن ملف تسجيل املؤسسة القانوني.  -

 يجب ختم كافة أوراق العرض املالي والفني بختم الشركة/ املؤسسة. -

 مالحظات عامة: 

 ائتالف أمان بتقييم العروض بناء على القيمة الفنية واملادية، وهو غير ملزم بأقل األسعار.  ميقو  (1

على الراغبين من المؤسسات والمراكز المتخصصة ارسال العرض الفني والمالي بالظرف المختوم إلى مقر مؤسسة أمان  (2
 وفق المواعيد المحددة بإعالن العطاء.( 1)رام هللا، شارع اإلرسال، حي المصايف، عمارة الريماوي ط

 كل المرفقات المطلوبة والموضحة اعاله.أن يرفق بالعرض:  (3

 . 2974949هاتف رقم   على أ. جهاد حرب الباحث الرئيسي في ائتالف أمانسار او مالحظات الرجاء االتصال الي استف


